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DESCRIÇÃO DO DESAFIO ESPECÍFICO DA CRISE

Os professores/as em contextos de deslocação 
massiva respondem às necessidades específicas 
dos alunos e alunas, e observam e experienciam 
situações que necessitam de respostas que vão 
além das atividades de ensino e de aprendizagem.A 
lém da falta de recursos e das infraestruturas 
fracas, os alunos/as e professores/as em contextos 
de crise têm de lidar com várias dificuldades: 
problemas psicossociais, idioma de ensino, dilemas 
sobre acreditação e hostilidade das comunidades 
de acolhimento. Os professores/as necessitam de 
oportunidades de desenvolvimento profissional 
desenhadas à sua medida para lidar com todos 
estes desafios. Frequentemente, os professores/as 
têm de gerir necessidades complexas com poucas 
oportunidades para aprender com outros professores/
as em situações semelhantes. Muitas vezes, não 
estão familiarizados com as complexidades da 
situação e raramente têm a formação adequada para 

responder em conformidade (Burns & Lawrie, 2015).
Esta iniciativa pretende envolver as educadoras e 
educadores refugiados no Líbano em ciclos de co-
elaboração para desenvolver uma prática educativa 
colaborativa, combinando espaços digitais em 
cursos online gratuitos em massa (MOOC, sigla 
do original inglês “massive open online course”) e 
formação presencial no campus para participantes 
selecionados.

BREVE RESUMO

Tendo por base experiências prévias de criação 
de sessões de ensino semipresencial (Kennedy e 
Laurillard, 2019), trabalhámos em colaboração na 
conceção do curso, recorrendo à organização de 
workshops participativos com as partes interessadas. 
Os materiais curriculares foram produzidos com base 
em dados empíricos e na filmagem de Professores/
as nos seus contextos específicos, demonstrando 
práticas eficazes. Os professores/as da comunidade 
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Figura 1: processo de co-elaboração, incluindo o envolvimento de parceiros no Líbano em cada nível e o modo 
como este processo contribui para a sustentabilidade.
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Desenvolvimento Profissional de Professores/as. O 
curso presencial consistia em três (3) sessões de dois 
dias: uma sessão antes, uma durante e uma após 
o MOOC. As sessões presenciais foram concebidas 
de forma a proporcionarem mais oportunidades de 
aprendizagem, tais como apresentações, discussões 
em grupo e atividades que utilizam as ferramentas 
introduzidas no 

MOOC. As sessões presenciais focaram-se em 
garantir que os e as profissionais da educação se 
sentiam confortáveis na utilização da plataforma e 
das ferramentas online (p. ex. Padlet, Mentimeter, 
etc.) e eram capazes de interagir em discussões 
on-line .Em termos de conteúdo, concentrámo-nos 
em formas de lidar com assuntos controversos na 
sala de aula, tais como discriminação e violência 
de género. Focámo-nos também na conceção da 
aprendizagem.

EVIDÊNCIAS E RESULTADOS

Resultados do Programa
• Conteúdo

1. Dezasseis vídeos legendados e transcrições 
das experiências de professores e professoras 
e exemplos de boas práticas, tanto em árabe 
como em inglês. O MOOC durou mais de quatro 
semanas e contemplou vários assuntos que 
surgiram no decorrer dos nossos workshops de 
investigação com professores/as refugiados, 
seguindo-se várias consultas com especialistas 

tornaram-se educadores/as de professores/as 
através de MOOC. Os valiosos recursos de vídeo e 
as atividades colaborativas concebidas encorajaram 
outros professores/as a testar novas ideias nos seus 
próprios espaços educativos.

Cooperámos com professores/as em diferentes 
fases: de fevereiro a maio de 2018, organizámos 
workshops co-elaborados em Beirute e em Vale de 
Beca para identificar as necessidades de Professores/
as, encontrar locais de filmagem e desenvolver o 
esquema inicial do curso de formação. Em agosto 
de 2018, levámos a cabo um workshop de dois dias 
com 12 especialistas em educação que trabalham no 
Ministério da Educação, agências da ONU, ONG(I), 
da academia e de organizações comunitárias 
para operacionalizar os conteúdos, a estrutura 
e o esquema do curso de formação. Assim que os 
conteúdos e a estrutura do curso foram finalizados 
de forma colaborativa, produzimos e lançámos o 
MOOC em inglês e árabe em junho de 2019.

Os professores/as que fizeram o curso e que estão 
sobrecarregados têm pouco tempo e acesso 
reduzido às oportunidades disponíveis no campus, 
reconheceram o valor adicional do modelo de 
ensino semipresencial, que levou à integração do 
MOOC num curso do campus. Explorámos este 
modelo através da criação de um curso presencial 
em colaboração com a Universidade Americana 
Libanesa e a Universidade Libanesa. Foi programado 
de forma a decorrer em simultâneo com o MOOC: 
29 professores/as concluíram este curso misto de 
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boas práticas com base nas experiências de 
Professores/as através de tarefas atribuídas. 
Por exemplo, foi pedido às e aos participantes 
que partilhassem a sua experiência enquanto 
professores/as transformadores. Esta atividade 
foi avaliada pelos pares e os participantes 
partilharam as suas ideias, fornecendo cenários 
compostos por uma situação desafiante numa 
sala de aula e aplicando várias abordagens 
de ensino: hegemónica, flexível, crítica e 
transformadora. Por fim, foi-lhes pedido que 
sugerissem o que seria mais adequado à 
situação que descreveram

• Políticas e Sustentabilidade
1. O Ministério da Educação, a Universidade 

Americana Libanesa, a Universidade Libanesa 
e o ACNUR estão a preparar a integração do 
MOOC na sua formação de Desenvolvimento 
Profissional de Professores/as (pré-serviço e 
Programa de Educação Contínua).

Investigação e Evidências: A avaliação foi uma 
componente essencial do projeto-piloto.
• Metodologia da Avaliação

1. Foram preenchidos dois questionários pelos/as 
participantes do MOOC para cada plataforma, 
em inglês (N=82) e em árabe (N=1209).

2. Foram preenchidos questionários pós-curso 
pelos professores/as que frequentaram o curso 
presencial (N=29)

3. Foram organizados grupos focais com 

em educação no Líbano. Entre os assuntos 
abordados, incluiu-se a forma como os 
educadores e educadoras criam mudanças com 
recursos limitados, como lidam com traumas 
na sala de aula, como associar a experiência 
das crianças com o conteúdo apresentado no 
espaço de aprendizagem, o uso da tecnologia 
no espaço de aprendizagem e elaboração das 
aulas, como lidar com temas controversos e 
ainda como responder às aspirações dos e das 
estudantes.

2. Materiais interessantes no MOOC (árabe 
e inglês), incluindo textos teóricos sobre 
professores/as e aprendizagem transformativa, 
exercícios de acompanhamento, planos de 
aulas e exemplos de boas práticas. Todos estes 
materiais, incluindo os artigos académicos e 
os resumos das teorias também podem ser 
descarregados. Os e as participantes do MOOC 
também contribuíram para este material, ao 
partilhar os seus planos de aulas e modelos de 
boas práticas.

3. Ferramentas digitais usadas na sala de aula - 
exercícios no Mentimeter, Padlet e Word Cloud. 
Foi dada aos professores/as uma introdução 
sobre ferramentas que poderiam ser usadas 
na sala de aula para melhorar a qualidade da 
aprendizagem. As e os participantes do MOOC 
usaram estas ferramentas e trocaram ideias na 
discussão do fórum online - exploraram ideias 
sobre como adaptá-las para as suas práticas.

4. Produção e disseminação de conhecimento e 

Illustration 3: Un exercice de Padlet où les enseignants ont partagé leur experience. L’exercice intitulé : « Obtenir le point de vue des apprenants 
» proposait aux enseignants de partager le point de vue de leurs élèves sur: ce qui les pousse à venir à l’école ? Quels enseignements les intér-
essent et pourquoi ? Qu’est-ce qu’ils apprécient en classe ? Qu’est-ce qui les rend heureux à l’école ?
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se centrem na discussão e em reflexões críticas em 
torno da aplicação prática de ideias e ferramentas. 
Os MOOC já desenvolvidos serão repetidos com um 
custo financeiro mínimo.

Co-elaboração: A participação aberta e positiva 
exige um conhecimento aprofundado do contexto 
por parte dos principais membros da equipa. O 
desenvolvimento e a manutenção de parcerias 
positivas com várias instituições, organizações e 
pessoas num contexto que é altamente competitivo e 
sensível a questões de estatuto, parcerias, recursos, 
financiamento e visibilidade também é desafiante.

Contexto complexo, dinâmico e politicamente 
sensível: A participação total na componente 
presencial foi afetada pelo facto de vários/as 
participantes selecionados terem de desistir devido a 
barreiras de segurança e de autorização. Isto realça a 
importância da abordagem independente do MOOC 
enquanto opção alternativa de Desenvolvimento 
Profissional de Professores/as, apesar de não ser tão 
eficaz quanto o curso integrado completo.
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a totalidade dos 29 professores/as que 
frequentaram o curso presencial

4. Foram realizadas entrevistas individuais com 
os professores/as que frequentaram o curso 
presencial (N=9) e com os professores/as que 
participaram apenas no MOOC (N=7).

• Conclusões
1. Necessidades de professores e professoras 

a nível de Desenvolvimento Profissional de 
Professores/as específicos para contextos de 
deslocação em massa: Foram identificadas 
as seguintes necessidades específicas: salas 
de aula diferenciadas (língua, capacidade 
e idades); apoio psicossocial; utilização 
avançada de tecnologia para elaborar aulas, 
conteúdos e metodologia.

2. Partilha das melhores práticas: as melhores 
práticas identificadas incluem a importância 
de desenvolver empatia, compreensão das 
diferentes redes sociais no âmbito da escola 
que promovem o comportamento positivo dos 
alunos/as e o modo como interagem com as 
mesmas, o valor da partilha de ideias de ensino, 
documentação dos processos de ensino e a 
importância do trabalho em rede com outros 
professores/as.

3. Melhores práticas relacionadas com a 
utilização de tecnologia digital: Entre as 
práticas identificadas, incluem-se a integração 
de ferramentas digitais nos planos de aulas, 
a adaptação de modelos e exercícios já 
comprovados e a preparação e existência de 
planos de reserva no caso da tecnologia não 
funcionar.

4. Experiência da abordagem mista: A presença 
física dos educadores e educadoras 
(a componente presencial) acelerou o 
processo de aprendizagem e proporcionou a 
oportunidade de interagir com eles, de modo a 
esclarecer conceitos teóricos e a desenvolver a 
compreensão das ferramentas digitais.

LIMITAÇÕES, DESAFIOS E/OU LIÇÕES APRENDIDAS

Tempo e recursos: o processo de co-elaboração 
é desafiante em termos de competência, tempo e 
fundos. Exige visitas de campo, inúmeros workshops 
e a criação de vídeos e exercícios relevantes 
desenvolvidos à sua volta. Contudo, o MOOC 
elimina a necessidade de apresentação repetitiva 
de ideias, permitindo que as sessões na sala de aula 
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